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  (2ـ  2قطاع الطرق )

 

ــت يف األســبو  ــح     عكتب ــاس عل ــ من الن  املاضــي عــن املســتهرتين ب

مسيتهم قطاع الطـرق,  الطرق عن طريل  الفة قواعد املرور وقد أ

وقد يعترب البع  أن هذه التسمية مبالً فيها ولكن نتـائج أعمـاهلم   

من إرعاب للناس وإتالف لألرواك وسفك لدماء اآلخرين قـد تكـون   

مقاربــة ألعمــال املفســدين يف األرض وإن اختلفــت النيَّــات وأحكــام   

الشرع حوهلـا, ولكـن  ثارهـا االجتماعيـة ال تنكـر وأعـداد القتلـح        

ــ ــال   بسـ ــن أعمـ ــرأ عـ ــا نقـ ــا كنـ ــم ممـ ــفحات أوببها أعظـ لئـــك يف صـ

 التاريخ, وأواصل احلديث هذا اليوم عن املوضوع نفسه.

قد تكون سائًرا ب مان اهلل علح الطريل وحريًصا علـح أن تسـري   

بالسرعة النظامية وقـد تكـون متجـاوًزا هلـا يف بعـ  األحيـان فـإذا        

ــور إن  ءبالســيارات مــن ورا  ــنهم مــن يســتعمل الن كــان الوقــت   ك, م

مســاًءا ومــنهم مــن يســتعمل زمــار الســيارة, ومــنهم مــن يقــرتب منــك   

ــه قَ  ــ ن عليـ ــدام    وكـ ــامي بصـ ــيارته األمـ ــدام سـ ــس صـ ــم أن يالمـ سـ

ــا بعـــ       ــوم بهـ ــات الـــيت يقـ ــك احلركـ ــل تلـ ــي, كـ ــيارتك اخللفـ سـ

الســائقني هــدفهم اجتيــازك مــن املكــان الــذي خيتارونــه, مــع أن        
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 الفون  بوهم يف الغال بإمكانهم االجتياز من املسارات األخر ,

بتجـــاوز الســـرعة النظاميـــة, وإزعـــاج اآلخـــرين وتهديـــد أرواحهـــم       

 وتعريضهم للخطر.

مـن   للقـائمني علـح املـرور للحـدِّ     أقـدمها  توهناك بعـ  املقرتحـا  

 :ومنها ,املخالفات واملساهمة يف ضبط املخالفني وجمازاتهم

حبــــذا أن تكــــون هنــــاك ســــيارات مدنيــــة ملراقبــــة الســــرعة أو  

نضباط املروري علح الطرق داخل املدن وخارجها, ويكفي منهـا  اال

ــح صــاحبها وإشــعاره       ــة وتســجيلها عل ــام الســيارات املخالف أخــذ أرق

 بذلك.

يلعـب العنـوان الربيـدي دوًرا كـبرًيا يف تبليـً       ليف كثري من الدو

املخـــالفني لألنظمـــة املروريـــة وحتـــح لـــو مل يســـتوقفوا يف ســـاعتها, 

رور عنــوان بريــدي لكــل صــاحب ســيارة  فحبــذا أن يكــون لــد  املــ 

ميكن من مراسلته وإشعاره ب خطائه يف حينها حتح حيسـب لـذلك   

حساب وأن ال تكون املخالفات جمموعة له عنـد جتديـد االسـتمارة    

بــ ول, وهــذا بــالطبع يســتلزم  مــا شــابة ذلــك وإمنــا يشــعر بهــا أواًل أو

ر ميكنـــة العمليـــة عـــن طريـــل الكمبيـــوتر وســـعة يف أجهـــزة املـــرو  

تستوعب هذا األعمال كما تستلزم تعاوًنا مـن الربيـد ودقـة وتعاوًنـا     

 من املواطنني.
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ميكــن أن يلعــب املواطنــون الثقــات دوًرا ملموًســا يف التعــاون مــع  

جهاز املرور ب خذ أرقام السـيارات املخالفـة وتبليـً املـرور بـذلك عـن       

د طريـل اهلـاتف علـح أن يكـون املبلـً مسـتعًدا لـإلدالء بشـهادته عنــ        

احلاجة, وتكون تلك األرقام معلنة علح الطرق العامة, وهلا أجهـزة  

خاصة الستقبال تلك املكاملات من املـواطنني الثقـات, وهـذا األمـر     

معمول به يف كثري من الدول ومنهـا الواليـات املتحـدة حيـث تنتشـر      

تلـك األرقـام يف  تلـف الطرقـات, وقــد يكتفـح أحياًنـا مبثـل تلــك        

 ر الكتابي عن طريل الربيد للسيارة املخالفة.التبليغات باإلنذا

أن يكـــون هنـــاك نظـــام نقـــط للرخصـــة مبعنـــح أن مـــن يقـــوم        

مبخالفات ال يكتفي منه بالغرامـة املاليـة بـل حتسـب عليـه نقـط يف       

رخصــته حبيــث لــو وصــلت النقــاط إىل عــدد معــني يف مــدة  ــددة     

 يفقــد الشــخإ حقــه يف القيــادة مؤقًتــا, وهــذا األمــر معمــول بــه يف  

 العديد من البلدان.

الرتكيز علح سيارات األجرة وسيارات النقل ومعاقبة املخـالفني  

منهم بصرامة حيث أنهم أكثر الناس بقاء يف الطرق وبالتـالي فهـم   

مــن أكثــر الســائقني جــرأة علــح  الفــة قواعــد املــرور, وســيارات    

 الليموزين يف شوارع الرياض وغريها خري شاهد علح ذلك.

علح  ـالفي السـرعة النظاميـة حيـث أن السـرعة      التشديد بقوة 
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يف الغالب هي السبب الرئيسي للحوادم املؤملة, وأن يشدد علح مـن  

خيــالفون ذلــك باإليقــاف أو الت ديــب الشخصــي ولــيس املــالي فقــط    

 زيادة يف ردعهم.

التكثيـف مــن التوعيــة اإلعالميــة املروريــة وزيادتهــا مــع احلــرص  

الناس الستشعار املسؤولية يف هـذا  علح حتريك الشعور الديين لد  

اجلانب, مع الرتكيز علح عرض األمثلة احلية للحـوادم يف أجهـزة   

اإلعـــالم مـــن خـــالل التصـــوير واملقـــابالت وغـــري ذلـــك مـــن األمـــور, 

والرتكيـــز علـــح طـــالب املـــدارس الثانويـــة واجلامعـــات يف التوعيـــة  

برية يف املرورية, وال شك أن أجهزة املـرور املختلفـة تبـذل جهـوًدا كـ     

هذا اجلانب, ومع ذلك فـنحن حباجـة إىل املزيـد مـع الرتكيـز علـح       

مــن حــوادم  دالبحــوم والدراســات الــيت ميكــن أن تســاهم يف احلــ 

 املرور وما يصحبها من نتائج, واهلل املستعان.

 

       

 

 


